
بأّن اهللا عّز وجّل ، وّىل نبّيه صّلى اهللا عليه وسّلم أن يفّسر هلم القرآن الكرمي ،وأن يبّني هلم املعاين  ... الشيخ :

(( وأنزلنا إليك الذكر لتبّين للّناس ر يف اآلية بيان عام  اليت قد حيتاجون إىل توضيحها وبياا ألّن البيان املذكو 

لذلك كانت خطّة علماء الّتفسري دائما وأبدا ، أّن خري الطّرق يف تفسري القرآن الكرمي ،إمنّا  )) ...ما نّزل إليهم 

رة على اآلية  هو أن يفّسر القرآن بالقرآن ، فإذا كان هناك آية جمملة وآية مفّسرة ، سّلطت هذه اآلية املفسّ 

املة وبّينت ا ، وإذا مل يكن هناك يف القرآن ما يفسر آية ، نظر يف احلديث ، فأّول مرتبة هو تفسري القرآن 

بالقرآن  ، واملرتبة الثّانية تفسري القرآن بالسّنة وال شك أن املقصود عند اإلطالق كما تعلمون ، السنة الصحيحة 

ة ، ما يبني اآلية ، فحينئذ نرجع إىل املرتبة الثالثة ، وهي تفسري اآلية بأقوال ، فإن مل يوجد يف السنة الصحيح

الّصحابة ، وهكذا دواليك إن مل يوجد فتفسري اآلية بأقوال الّتابعني ، إىل القرون الّثالثة املشهود هلم باخلرييّة ، 

حابة والّتابعني وأتباعهم وهو اّلذي يرمز وهنا البّد من الوقوف قليال عند الّتفسري اّلذي ذكرناه ، من تفسري الصّ 

إليه عند العلماء بالّتفسري املأثور ، املأثور أّول ما يدخل كالم الّرسول مث الّصحابة ، مث الّتابعني مث أتباعهم ، قد 

 جيد طالب العلم يف هذه الّتفاسري أقواال عن بعض الّصحابة خمتلفة يف تفسري آية ما فحينئذ جيب الّنظر ، وهذا

من أصول علم الّتفسري ، جيب الّنظر يف هذه األقوال الظّاهر اختالفها هل هو اختالف تضاّد أم هو اختالف 

  تنوّع ؟ فإن كان اختالف تضاّد ، فحينئذ ال بّد من استعمال العامل لعلمه

ح قوال من هذه بأن يرّجح قوال من هذه األقوال ، وهنا يأيت اجلواب مباشرة على الّسؤال ، جيب أن يرجّ  الشيخ :

األقوال وال جيوز له أن حيدث هو من عنده قوال جديدا مل يسبق إليه ، فليس للمتأّخرين أن يبتدعوا أقواال جديدة 

يف تفسري بعض اآليات الكرمية ، وقد فّسرها الّسلف ولو بأقوال عديدة ، فعلينا فقط حنن ، أن ننظر ومنعن الّنظر 

فهي ستكون على حال أو صورة من صورتني ، أن تكون من باب اإلختالف  ، أو ننعم الّنظر يف هذه األقوال

املتعارض اّلذي ال ميكن الّتوفيق بينها كّلها ، يلجئ إليه يف هذا الّرتجيح هي الّسّنة ، نضرب على هذا مثال قوله 

اختالفا فعال , منهم إذا رجعنا إىل كتب الّتفسري ، سنجد  (( والمطّلقات يترّبصن بأنفسهّن ثالثة قروء ))تعاىل 

من يقول القروء مجع قرء وهو احليض ، ومنهم من يقول هو الّطهر ، فال بّد واحلالة هذه من ترجيح ، ألنّه ال 

(( اهدنا ميكن الّتوفيق والرّاجح اّلذي يف ذهين هو أّن القرء هو احليض ، نأيت ملثال آخر ، أيضا  فيه أقواال كثرية 

(( اهدنا الّصراط المستقيم ية الكرمية اّليت نقرؤها يف كّل ركعة من كّل الّصلوات هذه اآل الصراط المستقيم ))

اختلفوا كثريا يف بيان الّصراط املستقيم فمن قائل الّصراط املستقيم هو اإلسالم ومن قائل الّصراط املستقيم هو  ))

، الّصراط املستقيم هو الغسل من الّسّنة ، ومن قائل وهذا أغرب ما يظهر يف الّتفسري هو الغسل من اجلنابة 

اجلنابة ، فإذا هنا تعارض ، لكن هذا الّتعارض كما يبدوا بداهة ليس تعارض تضاّد وتنافر ، وإّمنا هو كما يقول 



شيخ اإلسالم بن تيمّية رمحه اهللا هو من اختالف الّتنوّع  وليس اختالف التضاّد ، فيؤخذ من هذه األقوال 

 (( الّصراط المستقيم ))ذه اآلية ، املعىن األعّم األمشل اّلذي يتناسب مع اآلية الكرمية املختلفة يف تفسري مثل ه

فإذا فّسر باإلسالم دخل فيه الّسّنة ، ودخل من باب أوىل الوضوء والّطهارة  (( اهدنا الّصراط المستقيم ))، 

ا هو تفسري تنوّع ، يقول شيخ اإلسالم والغسل واجلنابة وكّل ما جاء به اإلسالم فإذا هذا ليس تفسري تضاّد وإمنّ 

رمحه اهللا وجزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خريا ، أّن اّلذي يفّسر مثال الّصراط املستقيم بالغسل من اجلنابة يكون 

(( اهدنا تفسريه من باب الّتمثيل ، كمثل مثال يضربه ، وليس من باب الّتفسري للّنّص العاّم يف القرآن الكرمي 

يعين الّصراط املستقيم  فقط هو الغسل من اجلنابة , ال. وإّمنا  يكون قد صدر منه هذا  المستقيم )) الصراط

مبناسبة مثال يقّدمه لّلذين يسمعون نصيحته أو موعظته ، فيأيت كأنّه يفّسره تفسريا لفظّيا للّصراط ، وليس األمر  

ني يف الّتفسري فإن ذكروا أقواال عن الّسلف من كذلك ، وهلذا نقول البّد من الّرجوع إىل العلماء املتخّصص

صحابة وتابعني وغريهم هذه األقوال ظاهرها الّتناقض والّتعارض ، لكن حقيقتها أن ال شيء من ذلك ، ألّا  

،  (( اهدنا الصراط المستقيم ))كّلها تلتقي مع الكلمة أو مع الّتفسري العاّم األمشل ، كما ذكرنا آنفا يف املثال 

اختلفوا كما اختلفوا يف تفسري القرء ، فهناك ينبغي للعامل وليس ألّي شخص آخر ، أن يلجأ إىل الّرتجيح   وإذا

قول على قول ، وحينئذ فال جيوز له أن يأيت بتفسري مل يسبق إليه ، فاملسلم اّلذي يريد أن يكون من اّلذين 

(( وجّل يف اآلية الكرمية من االحنراف يف مثل قوله  يسلكون سبيل املؤمنني وال ينحرفون عنه ، كما حّذر ربّنا عزّ 

ومن يشاقق الّرسول من بعد ما تبّين له الهدى و يتّبع غير سبيل المؤمينن نولّه ما توّلى ونصله جهّنم 

فمّما ال شّك فيه وال ريب فيه ، أّن أّي إنسان يأيت إىل أّي آية قال فيها العلماء  وساءت مصيرا  ))

لّتفسري ، أقواال قولني ثالثة أربعة إّيل هو ، ّمث يأيت أحد املتأّخرين فيزيد عليهم بقول جديد ، املتخّصصون يف ا

وليس فقط يزيد عليهم بل ويتفّوق عليهم  بأن خيطّئهم مجيعا ، ويزعم أّن الّصواب هو هذا الرّأي اّلذي هو ابتكره 

(( ومن يشاقق الّرسول من وعيد اآلية الّسابقة  وابتدعه ال شّك أّن هذا يكون قد خرج عن سبيل املؤمنني ومشله

إذا الّتفسري  بعد ما تبّين له الهدى ويتّبع غيرسبيل المؤمنين نولّه ما توّلى ونصله جهّنم وساءت مصيرا  ))

جيب أن يكون املسلم فيه متقّيدا بالّتفسري املأثور ، وعلى هذا الّتفصيل اّلذي ذكرته آنفا ، ولكن هنا استثناء ال 

ّد من ذكره أال وهو ال شّك أّن هناك آيات من صفاا أّا قد تتحّدث كمبدأ عاّم ، ال تتحّدث فيما يتعّلق ب

بالعقائد ، وال تتحّدث مبا يتعّلق باألحكام ، وال تتحّدث فيما يتعّلق باألخالق والّسلوك وإّمنا قد تتحّدث 

ميكن هنا  ( سنريهم آياتنا في األفاق وفي أنفسهم ))(باآليات الكونّية ، اّليت قال اهللا عّز وجّل يف حّقها 

املسلم البصري العامل بالّلغتني ، لغة الّشرع أي القرآن والّسّنة ، والّلغة العرفّية ، أي لغة العرب ، ملثل هذا ميكن أن 



الّسلوك ، وإمنّا يفّسر آية ، من هذه اآليات اليت ال تتعّلق مطلقا ، بشيء ممّا ذكرنا بدءا من العقيدة وانتهاءا ب

تتعّلق بآية من اآليات الكونّية ، فهنا ميكنه أن يأيت برأي قد يكون خمالفا لرأي صدر من بعضهم قدميا مشيا مع 

ظاهر اآلية هذا القيد فقط  ميكن أن نتساهل فيه ، وأن نقول ميكن أن يأيت العلم ليكتشف حقيقة آية كونّية ،  

  انوا ميّرون عليها كآية.كان الّناس يف غفلة عنها ، ألّم ك

فلّما  (( ويسّلموا تسليما ))ربّنا العليم بكّل شيء حتّدث عنها ، فكان موقفهم جتاهها ، كما قال ربّنا  الشيخ :

جاء العلم و كشف عن احلقيقة ، ذكرها القرآن بدون أن يتكّلف املتأوّلون اليوم كما يفعلون وإمنّا إذا عرضت 

ص القرآين وجدا تتماشى ويعين تّتفق مع هذه اآلية احلقيقة العلمّية كما ميتزج متاما احلقيقة العلمّية على النّ 

الّسمن والعسل كما يقولون اليوم ، ليس بشيء من طرق التكّلف يف الّتأويل ، كما يفعله املتنطّعون ، الغيبّيون 

ما شابه ذلك ، وأنا أضرب لكم  اّلذين يريدون أن يظهروا القرآن الكرمي ككتاب فلك ، أو كتاب جغرافيا , أو

(( وآية هنا يبدأ االستشهاد  (( وآية لهم األرض الميتة ))مثلني متناقضني متاما مثال قوله تعاىل يف سورة ياسني 

(( وآية لهم األرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أّول شيء ذكر األرض اّليت حنن عليها  لهم األرض الميتة ))

علنا فيها جّنات من نخيل وأعناب وفّجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته حّبا فمنه يأكلون وج

أيديهم أفال يشكرون سبحان اّلذي خلق األزواج كلها مّما تنبت األرض ومن أنفسهم ومّما ال يعلمون وآية 

(( والّشمس ية ، اآلن بدأنا بالقمر كما بدأ يف اآل لهم الّليل نسلخ منه الّنهار فإذا هم مظلمون والّشمس ))

تجري لمستقّر لها ذلك تقدير العزيز العليم و القمر قّدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ال الّشمس 

جتد هنا ، لفظة كّل تدّل على  ينبغي لها أن تدرك القمر وال الّليل سابق الّنهار وكّل في فلك يسبحون ))

، بدءا بالقمر ، ّمث بالّشمس ّمث بدأ باألرض ّمث الّشمس ّمث القمر ، مثّ العموم والّشمول ، و قد ذكر ثالثة أفالك 

فاآلن ليس من الّضروري أن نفّسر كّل فقط  (( وكّل في فلك يسبحون ))مشلها ربّنا تبارك وتعاىل بقوله 

ق اآليات الكونّية ، بالّشمس والقمر يّلي هم أقرب مذكور هلذه اآلية الكلّية ، بينما ربّنا عّز وجّل أّول ما بدأ بسو 

بدأ باألرض ّمث ّمث ، فذكر ثالث أشياء ، فحينئذ كّل يف فلك يسبحون ، يشمل هذه األشياء الّثالثة ، وهذا 

يطابق العلم ، وال نقول حنن هذا تكّلفا يف الّتأويل  حاشا ، فسيأتيكم مثال الّتكّلف يف الّتأويل سيظهر لكم 

و املثال اآلخر يف قوله تعاىل يف  (( وكّل في فلك يسبحون ))وله تعاىل الفرق بني هذا املثال الواضح ، يف ق

(( كّال لينبذّن في الحطمة و ما أدراك ما الحطمة نار اهللا الموقدة الّتي تطّلع على األفئدة  إنّها سورة اهلمزة 

ه ؟ هذه أشّعة  إيش هذ (( نار اهللا الموقدة الّتي تطّلع على األفئدة )) عليهم مؤصدة في عمد ممّددة ))

كانوا يسّموا رزنتجوا قدميا هذه األشّعة هذا هو التكّلف يف تفسري اآلية ألّن اهللا عّز وجّل أّوال ، يتحّدث عن 



عاقبة هؤالء ارمني يف اآلخرة وأّن هذه الّنار ال متّس ظاهرهم ، بل تصل حّىت إىل سويداء قلوم ، هذا تكّلف 

قول هذا القرآن أشار إىل هذا االبتكار الذي حدث يف العصر احلاضر ، وهناك يف تفسري اآلية ، من أجل أن ن

نكتة يرووا عن الّشيخ حممد عبده ما أدري واهللا هل تصّح عنه أو ال تصّح ، وهذا الثّاين هو الذي أرجوه ألّا 

ي ، الذي كان حاكما يف واضحة أّن فيها منتهى التكّلف ، زعموا أنّه كان يف جملس فيه الّلورد كرومر االجنليز 

بريطانيا مع األسف ، فقال حملّمد عبده ، أّنكم تزعمون أّن القرآن ما ترك شيئا إال حتّدث عنه ، فهل هناك يف 

، شو جاب هذا هلذا ، أظّن أّن  (( تركوك قائما ))القرآن الكرمي صاحب الكوك قال نعم ، وتركوك , واآلية 

ان التكّلف يف تفسري بعض اآليات لكي تطابق إيش مع االخرتاعات العلمّية هذه مفرتاة ، لكن هي نكتة وفيها بي

  أو املبتكرات الفلكية اجلغرافية  هذا ما عندي بالنسبة هلذا.

أبو مالك : تعقيبا على كالمكم هذا الكالم تاّم لكن قد حيتاج إىل ذكر مسألة ضروريّة يف هذا وهي أّن هؤالء 

ؤالء املؤّولني أو املتأّولني لكتاب اهللا ، يقولون بأّن اآليات تنّزل على احلقائق و اّلذين أشار إليهم شيخنا أّن ه

الّنظريات العلمّية وطبعا معىن هذا أّن احلقيقة إذا كذبت أو ظهر فشلها , احلقيقة العلمّية ، وطبعا هم ما بقولوا 

يضا بعد أن تسّمى هذه باحلقيقة ، عنها حقيقة علمّية ، إّال بعد أن تكون هناك جتارب عديدة جّدا ، ولكن أ

يعرتيها اخللل ويعرتيها الّنقص ويعرتيها الّزوال ، ولذلك من هنا نقول بأّن اخلطر يف هذه املقولة ، أّن اآلية تنّزل 

على احلقيقة العلمّية هذا كالم خطأ وفيه تان و إمث و ريب ، لكن ما أشار إليه شيخنا ، وهو أّن احلقائق 

ظريّات العلمّية تنّزل على اآليات القرآنّية ، فما كان منها صادقا أو ميشي مع ظاهر اآليات ، فإمنّا العلمّية والنّ 

نقول بصدقه ، وما مل يكن ميشي مع ظاهر هذه اآليات ، فإنّنا  نرّده ألّن ذلك يكون أسهل للرّد ، حيث أّن 

  اّلذي يرّد هو احلقيقة والنظريّة العلمّية .

بارك اهللا فيك جوابكم على الّسؤال هذا ذه اإلفاضة ، جزاكم اهللا خريا ، ذّكرين حبديث وهو أبو مالك : شيخنا 

من األحاديث املشهورة ، واّليت ذكرمت أو ضّعفتم إسنادها يف سلسلة األحاديث الّضعيفة ، وذلك احلديث هو 

ل بكتاب اهللا ، قال فإن لم تجد ؟  ( بما تقضي ؟ قاقول الّنيب صّلى اهللا عليه وسّلم ملعاذ حينما أرسله لليمن 

فالّرسول عليه  قال في سّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم فإن لم تجد في سّنتي ؟ قال أجتهد رأيي )

( الحمد هللا اّلذي وّفق رسول رسول اهللا ، لما يرضي رسول اهللا الّصالة والّسالم ضرب على ظهره وقال له 

يث يف احلقيقة يذّكرنا بشيء من و قد أحملت إىل أّن تفسري القرآن ، ينظر فيه هذا احلد صّلى اهللا عليه وسّلم )

إىل القرآن أّوال ّمث إىل الّسّنة ّمث إىل أقوال الّسلف الّصاحل من الّتابعني ومن بعدهم من القرون املفّضلة فكيف نوّفق 

  باع أهل القرون الّثالثة اّليت فيها اخلرييّة ؟بني هذا احلديث بظاهره وبني ما ذكرته لنا من طريقة تأويل القرآن ، واتّ 



  عفوا أنتم أحملتم إىل أّن احلديث غري صحيح ؟ الشيخ :

  أبو مالك : نعم

  وملاذا الّتوفيق بينه وبني ما ذكرت ؟ الشيخ :

  ...أبو مالك : عفوا حنن حّىت أّن ملن يقول بصّحة احلديث يعين حّىت من يقول 

  نقض حديثه سندا ومتناال نسّلم له ، حنن ن الشيخ :

  أنا هذا اّلذي أريده ...أبو مالك : حنن نقول حّىت مع هذا 

حسنا ، طّيب هذا احلديث حنن تكّلمنا عليه يف بعض كتبنا إسنادا ومتنا ، أّما من حيث اإلسناد ،  الشيخ :

  ...إسناد 

ديث جّيدا ، ألّن هذا احلديث بنيت له كما قال الّشيخ نقده سندا ومتنا أرجوا أن تفقهوا هذا احل ...أبو مالك : 

" إعالم عليه جبال وآكام وتالل وقصور وعاليل ، لذلك وابن القّيم رمحه اهللا تعاىل أدار كتابه كّله يّلي هو 

  على هذا احلديث . املوقّعني عن رّب العاملني "

  فهذا احلديث , نعم الشيخ :

  احلليب : دافع عنه كثريا .

يث ال يصّح إسناده بوجه من الوجوه و ما دام أنّنا يعين ذكر ابن القّيم ، فكّلنا يعين أينعم فهذا احلد الشيخ :

يعطيه القيمة اليت يستحّقها من العلم والفهم بالكتاب والّسّنة ، فينبغي أن نقول أّن ابن القّيم رمحه اهللا ، حينما 

تقوم به حّجة ، ألّن مداره على  تكّلم عن هذا احلديث من حيث إسناده مل خيف عليه أّن إسناده ضعيف ال

رجل جمهول عند علماء احلديث كافّة ، ويقول فيه اإلمام البخارّي وغريه أو غريه إنّه منكر احلديث ، مل يكن 

خيفى مثل هذا على اإلمام ابن قّيم اجلوزيّة رمحه اهللا ، ولكّنه شّد من عضده ، حبديث آخر عزاه حبّق إىل سنن ابن 

ديث اآلخر انقلب عليه اسم أحد رّواته ، فظّنه رجال موثوقا أو على األقّل ممّن يستشهد به ماجه ، لكن هذا احل

، وهو يف الواقع ممّن رمي بالكذب بل و بالزّندقة أيضا ، وهو سعيد املصلوب بالزّندقة كما يرتمجوا بذلك فابن 

، ليس باّلذي ظّنه ، مث سياق احلديث يف القّيم شّبه له ، بأّن هلذا احلديث شاهدا لكن الّرجل اّلذي استشهد به 

سنن ابن ماجه ، خيتلف أيضا عن الّسياق اّلذي هو يف سنن أيب داود ، وفيه ذلك الّرجل اهول ، فبحثنا اآلن 

يتعّلق ذا احلديث اّلذي يعين كتب علماء األصول إّال ما شاء اهللا منها ، أو ما شاء اهللا منها وهي أقّل من 

ر فيها هذا احلديث ، أكثرها ذكر فيها هذا احلديث يف باب القياس ، ومن عجب أّم حيتّجون به القليل مل يذك

على من ينكر القياس كابن حزم اّلذي إذا أردنا أن حنتّج به فيجب أن نقاومه بسند كاجلبال قّوة ، وليس مبثل هذا 



به حّجة ، وقد كنت ذكرته يف سلسلة اإلسناد الواهي ، ضعفا وشّدة ضعف ، فهذا أّوال سنده ضعيف ال تقوم 

أكثر من عشرة أشخاص من علماء احلديث القدامى واحملدثني ، اّلذين ضّعفوا هذا احلديث ، وقالوا بأنّه حديث 

منكر ، وفعال فإنّه منكر ، ذلك ألنّه كما مسعتم آنفا ، يصّنف الّتشريع على ثالثة مراتب ، أو يصّنف حبث 

ث يف مسألة ما على ثالثة مراتب ، فيبدأ بالقرآن ، فإن مل جيد يف القرآن ففي الّسّنة ، الباحث ، إذا أراد أن يبح

فإن مل جيد يف الّسّنة ، جيتهد ويقيس فأنتم جتدون هنا ، أنّه أنزل هذا احلديث الّسّنة بالّنسبة للقرآن منزلة الرّأي 

ما ال جيد الّسّنة ، طّيب ومىت يلجئ إىل الّسّنة واإلجتهاد بالّنسبة للّسّنة ، أي مىت جيتهد اإلنسان ويقيس ؟ حين

(( حّرمت ؟حينما ال جيد يف القرآن ؟ أكذلك هو ؟ اجلواب ال ، وليس العهد عنكم ببعيد ، يف املثال السابق 

فلو وقف الواقف عند هذه اآلية سئل أو سأل سائل ، ما حكم احلوت املّيت ؟ نظرنا إىل  )) ...عليكم الميتة 

(( أمرنا احلديث ، حديث معاذ ، مبا حتكم ؟ قال بكتاب اهللا ، نظرنا يف كتاب اهللا ، وإذا به يقول القرآن كما 

(( وأحّل لكم ما ، إذا ميتة البحر حرام ، أيكفي هذا ؟ يف آية حترمي الّنكاح يف الّنكاح  حّرمت عليكم الميتة ))

ابه ذلك ، بينما الّرسول صلّى اهللا عليه وسّلم يقول مبا مل يذكر ، كاألّم واألخت يف الّرضاعة وما ش وراء ذلكم ))

، هذا ال يوجد يف القرآن إذا ليس صوابا هذا الّنهج اّلذي  ( يحرم من الّرضاع ما يحرم من الّنسب )إيش ؟ 

وضعه الرّاوي هلذا احلديث ، وهو أن يعتمد القاضي أّول ما يعتمد على القرآن ، فإن مل جيد اجلواب يف القرآن 

ىل الّسّنة إن مل جيد يف الّسّنة نزل إىل الرّأي واالجتهاد و القياس ، الّسّنة مع القرآن توأمان ، ال جيوز الفصل نزل إ

بينهما ، خبالف القياس مع الّسّنة فليس توأمان أبدا ، وإّمنا يلجىء اإلنسان إىل القياس ، حينما ال جيد الّنّص يف 

يف احلديث ليس تقسيما علمّيا ، يتجاوب مع حّض الكتاب والّسّنة على الّسّنة ، فحينئذ هذا الّتقسيم املذكور 

( تركت فيكم أمرين لن تضّلوا ما إن تمسّكتم بهما ،  اجلمع بني الكتاب والّسّنة ، كما يف احلديث الّصحيح 

قال بكتاب فإذا ال جيوز هذا الّتصنيف مبا حتكم ؟  كتاب اهللا وسّنتي ، ولن يتفّرقا ، حّتى يردا علّي الحوض )

اهللا ، فإن مل جتد ؟  فبسّنة رسول اهللا وحنن نسأل اآلن ، كل متفّقه على هذا املنهج الّسلفي ، مبا حتكم ؟ يقول 

لك رأسا بالكتاب والّسّنة ، مش بالكتاب ، ألنّنا ذكرنا مش بالكتاب وحده ، ذكرنا آنفا الّسّنة تبّني ما أمجل يف 

قرآن تقّيد ما أطلق يف القرآن ، وهكذا فال جيوز أخذ األحكام من القرآن القرآن وختّصص ما أطلق عمومه يف ال

دون الّنظر يف الّسّنة ، بل جيب الّتأليف و اجلمع بينهما ، مثّ اإلنطالق والّصدور عن حقيقة هذا اجلمع ، ما اّلذي 

ن أن يقوله إنسان ما غري ينتج من اجلمع بينهما ؟ فهو اّلذي جيب أن يفىت به ، حنن نقول مثل هذا الكالم ، ميك

معصوم غري مشرّع عن رّب العاملني ، وهو الّرسول ال غري ، ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهّم  شيء عندنا 

القرآن الكرمي ، ّمث الّسّنة ، بأّي اعتبار هذا الّتصنيف ؟ باعتبار أّن القرآن ثابت قطعّي الثّبوت كما يقول علماء 



فظّين الثّبوت كما قلنا آنفا ، رّدا على أولئك الذين يقولون ال يوجد نّص قاطع مثال يف األصول ، أّما احلديث 

حترمي آالت الطّرب ، يكفينا احلديث ولو كانت داللته ظنّـّية لكن ظنّية راجحة فقد يتكّلم إنسان ما ، من حيث 

جيب الّرجوع إليهما معا ، ال نفّرق بني  الّتصنيف يف القّوة ، ال من حيث الّرجوع ، فالّرجوع إىل الكتاب والّسّنة ،

بينما نفّرق متاما بني الّسّنة والرّأي وال نلجئ إىل الرّأي  (( من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))اهللا ورسوله أبدا 

ذا  " ومن ورد البحر استقّل الّسواقي "والقياس ، إذا إيش ؟ إذا كان هناك سّنة تغنينا عن القياس ، وكما قيل 

يان يف اعتقادي قد يكون فيه جواب ملن قد يستشكل ما يذكر يف بعض كتب األصول من خطاب عمر بن الب

اخلطّاب أليب موسى ، إنّه فيه يف الواقع هذا الكتاب ، إنّه احلكم أّوال بالقرآن ، ّمث بالّسّنة ، هذا أّوال حنمد اهللا ، 

لة اّليت ذكرناها آنفا ، لكن القاضي فعال ، القاضي أنّه ليس حديثا مرفوعا ، وثانيا ميكن محله على هذه احلا

(  قاضي في الجّنة وقاضيان الواحد من الّثالثة ، اّلذين حتّدث عنهم الّرسول عليه الّسالم يف احلديث املعروف 

هذا القاضي الواحد ال جيوز له أبدا أن يقضي بني الّناس على أساس ما نّص عليه حديث معاذ أّوال  في الّنار )

لكتاب ، ال , حنن نقول الكتاب والسّنة معا ال نفّرق بني الكتاب والسنة ، ألنه ال ميكن ألحد من الناس إطالقا ا

، ولو كان سيبويه زمانه يف الّلغة العربّية أن يفهم القرآن ، دون االستعانة بسّنة الّرسول عليه الّصالة والّسالم فلهذا 

ىل كون إسناده ضعيفا منكرا ، فمتنه أيضا منكرا حيمل يف طواياه ما حنن نعتقد أن حديث معاذ هذا باإلضافة إ

  حيمل الفقيه املتبّصر بدينه على أن يرّده على هذا الرّاوي اهول وأن يقول آمّنا باهللا وبرسوله. 

سّلم وهو أبو مالك : من متام الفائدة أيضا أن نذكر هنا احلديث الّصحيح ، اّلذي صّح عن الّنّيب صّلى اهللا عليه و 

( أال ال ألفيّن أحدكم مّتكئا على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب اهللا عملنا به وصّدقناه ، وما لم يأتي قوله 

  رددناه ، أال وإّني أوتيت الكتاب ومثله معه )

  أينعم الشيخ :

أي الكتاب  فّرقا )( ولن يتأبو مالك :  وطبعا الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يقول يف احلديث الّصحيح اآلخر  

حنن احلقيقة جند أن بعض اإلخوة وخاّصة القادمني من الّسفر جاؤوا  ( حّتى يردا علّي الحوض )والّسّنة 

ليحضروا هذا الس املبارك وطبعا هناك بعض اإلخوة أيضا بادي الّتعب واإلجهاد على وجوههم ولذلك نقتصر 

  اجللسة بسؤالني سريعني نستفسر ما أّوال عن.

  وهو من العرب املتنّصرة ( ال يخرج المهدي حّتى يحكم رجل من جزيرة العرب)أبو مالك : صّحة حديث 

  ما مسعنا ذا يف آبائنا األّولني. الشيخ :

  أبو مالك : سؤال آخر ، يقول يف كتاب اإلشاعة لصّديق حسن خان 



ة اإلشاعة للحسيين ، واإلذاعة لصّديق حسن اإلشاعة أو اإلذاعة ، فيه كتابني فيه اإلشاعة و فيه اإلذاع الشيخ :

خان ، الشّك أّن الكتاب الثّاين اإلذاعة خري من اإلشاعة ألّن صّديق حسن خان من أهل احلديث ، أما 

احلسيين هذا فهو من الفقهاء املتأّخرين وله مع األسف يعين محالت على من كان يسّموم قدميا ، وأحيانا حديثا 

الت عليهم ، ألنّه كان مفتيا يف مّكة ، املهّم أّن كتاب اإلشاعة مجع فأوعى ومل يهتّم بتمييز بالوهابّية ، فله مح

الّصحيح من الّضعيف يف الّروايات اّليت حشرها ومجعها خبالف صّديق حسن خان يف اإلذاعة فإّن له شيئا من 

  ، لكّنه خري من اإلشاعة.هذه العناية يف الّتصحيح والّتضعيف وإن كان أنّه مل يبلغ يف ذلك الغاية 

  أبو مالك : سؤال يعين سريع آخر يقول هل جيوز تقبيل أم الزوجة من ِقَبل زوج ابنتها ؟

  من ِقَبل من ؟ الشيخ :

  أبو مالك : يعين زوج ابنتها ؟

آه ، طبعا هذا الّتقبيل سيكون تقبيل رمحة وشفقة ، خاّصة إنّه بقى بتكون محاته عجوز ، ليست موضع  الشيخ :

  شهوة ، يضحك الّشيخ رمحه اهللا.

أبو مالك : سؤال سريع أيضا ما حكم اجلمع يف املصّليات املوجودة يف املدارس و اجلامعات واملؤّسسات حكم 

  اجلمع ؟

  نعم  الشيخ :

أبو مالك : يعين ألقّل سبب دخلوا إىل املصّلى ليس مسجدا ويصّلوا وجيمعوا بني الّصلوات خاّصة الّظهر و 

  العصر ؟

  هذا الّسؤال يكثر توجيهه إّيل بواسطة اهلاتف من هؤالء املبتلني يف العمل يف الّشركات لشيخ :ا

  أبو مالك : واملؤّسسات الّرمسّية 

آه فنحن نقول كالما عاّما يشمل هذا الّسؤال الواجب يف اتمع اإلسالمّي تنظيم العمل تنظيما ال  الشيخ :

ّية  فيجب مثال يف ساعة الّصالة ، الّظهر بصورة خاّصة أن يتوّقف الّسري يف يتناىف وال يتعارض مع األحكام الشرع

البلد اإلسالمّي وأن يستجيب اجلماهري املسلمة ّممن جتب عليهم الّصالة منادي اهللا وهو يناديهم من مكان رفيع 

عيد حينما يقف الّسري جيب فعال ، ونرجوا أن نرى هذا اليوم قريبا غري ب ( حّي على الّصالة حّي على الفالح )

يف أّي بلد إسالمّي ليظهر شعار اإلسالم عمال ، وليس نداءا  فقط ، حّي على الّصالة حّي على الفالح ولسان 

  حال هذا املنادي لوكان ينادي من قلب وليس من وظيفة ، لسان حاله يقول :

  " ولوناديت أمسعت حّيا *** ولكن ال حياة ملن تنادي .



  ا أضاءت *** ولكن أنت تنفخ يف رمادي "ولونارا نفخت فيه

فحينما يتحّقق اتمع اإلسالمي ، جيب أن ال يكون هناك صّف مدرسة يدّرس املعّلم أو املعّلمة ، واملؤّذن يؤّذن 

بل جيب عليهم رجاال ونساءا ذكورا وإناثا ، أن ينطلقوا إّما بالّنسبة للّنساء مسجد املصّلى يف املدرسة ، وإّما إىل 

سجد ، وهذا ال بّد منه بالّنسبة للّرجال كذلك املوظّفني ، ولكن مع األسف كما تعلمون ليس هذه الظّاهرة امل

هي بأّول خمالفة للّشريعة ، فهناك خمالفات جذريّة أخرى ، ولكن لريثما يتحّقق هذا اتمع اإلسالمي اّلذي 

مواقفهم بالّنسبة ألحكام دينهم وأن يتكّيفوا مع  يفرض خريه على األشرار رغم أنوفهم، فعلى األخيار أن يعّدلوا

هذه األحكام ، ال أن يكّيفوها حسب تكّيفهم مع األحكام املخالفة لإلسالم ، فمن كان موظّفا يف شركة مثال ،  

كثريا ما أسأل وقريبا سئلت هل جيوز ملن كان موظّفا يف شركة ، ال تسمح له الّشركة بأن يذهب لصالة اجلمعة ، 

بداهة ال جيوز له العمل يف مثل هذه الّشركة إال بشرط أن يكون حرّا ، ليس يف أداء صالة اجلمعة فقط ،  قلت له

بل ويف أداء صالة اجلماعة يف أقرب مسجد لديه ، هكذا نقول دائما ولكّننا نفرتض صورة تتحّقق أحيانا ، وهذا 

إذا كان بعض الّشباب املسلم يعمل يف شركة ، ما أفّصله لبعض الّسائلني ، وهنا ال بّد من ذكره أيضا ، وهو 

وهناك مصلى يف الشركة ، وليس يف قريب من هذه الشركة مسجد ، ينادي املسلمني الذين حوله إىل الّصالة ، ال 

يوجد هناك مسجد ، فحينئذ نقول جيوز بل جيب عليهم أن يصّلوا مجاعة ، هؤالء الّشباب املؤمن الّصاحل املوجود 

ن يتكّتلوا وأن جيتمعوا يف كل الّصلوات اّليت تدركهم الّصالة وهم يف العمل ال بّد من الّصالة يف مثل يف الّشركة أ

هذا املصّلى ، يرتّتب من وراء ذلك أنه جيوز هلم واحلالة هذه بالقيد الّسابق ، ليس هناك مسجد قريب من 

املطر أو يف حالة الربد الّشديد ، بشرط أن  مصّالهم ، جيوز هلم واحلالة هذه أن جيمعوا بني الّصالتني يف حالة

يكون املصّلى منفصال عن الّشركة وإّال إذا كان املصّلى عبارة عن غرفة يف هذه الّشركة اّليت هو يعمل يف غرفة منها 

، فهو ال يتعّرض للمطر فيما إذا خرج هلذا املصّلى ، هذا ال جيوز له اجلمع  ألّن املقصود بالّرتخيص باجلمع هو 

أن يوّفر الّشارع احلكيم على احلريصني على اجلماعة ، مشوارا آخر ميشي يف الربد أو الثّلج أو املطر الّشديد ، أّما 

إذا كان مثال يف الّدار ، يكون إنسانا معذورا يف أن ال يصّلي يف املسجد فليس له أن جيمع بني الّصالتني يف الّدار 

ج والربد إىل آخره ، كذلك هؤالء اّلذين يكونون يف بعض الّدوائر أو ملاذا جيمع وهو مكفّي أذى املطر والثّل

الّشركات ، وهلم مصّلى جيوز هلم الّتجميع فيه لعدم وجود مسجد قريب منه ، فحينئذ جيوز هلم اجلمع إذا كان 

  املصّلى منفصال عن الّشركة ، أّما إذا كان عبارة عن غرفة كما هو الّشأن يف بعض دوائر الّدولة

  و مالك : كّلها أب

  أينعم فحينئذ ال جيوز اجلمع واحلالة هذه . الشيخ :



أبومالك : احلقيقة يا إخوان أّوال حنن نقول جزى اهللا شيخنا خري اجلزاء وبارك عليه ، واّلذي مل يفد من هذا العلم 

املال لسهل هذ ، فهو حمروم ، وليس حرمانه حرمان حرمانا يشرتى أو يعّوض باملال ، لوكان حرمانا يعّوض ب

احلرمان ، ولصار ليس حرمانا ، ولكّن احملروم من هذا العلم ، حيرم من خري كثري جّدا جّدا، ذلكم أنّه هو العلم 

الذي يهدي العقول والقلوب يهدي العقول فيستقيم تفكريها ، ويهدي القلوب فيستقيم إمياا ، فيكون من 

الّسلوك ، اّلذي يهدي اإلنسان إىل سبيل اجلّنة فيقول إذا دخلها  جمموع استقامة العقل واستقامة القلب استقامة

ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن  (( الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كّنا لنهتدي لوال ن هدانا اهللا ))إن شاء اهللا 

  جيزي عّنا خريا شيخنا خري اجلزاء وأن ميّد يف عمره ، وأن ميّتع املسلمني بطول بقاءه

  ى : آمني .أبو ليل

أبو مالك : وأن جيعله دائما وأبدا سيفا مسلطا باحلّق على الباطل ، اّلذي يظهر دائما وأبدا يف وجه احلّق كاحلا 

نافرا هازءا ولكن احلّق هو اّلذي يعلوا دائما ، وكلمة اهللا هي العليا ، وكلمة اّلذين كفروا و املبطلني و املبتدعة و 

  ني ستكون دائما هي الّسفلى ، واحلمد هللا أّوال وآخرا وصّلى اهللا وسّلم وبارك على نبّيهالظّلمة و الفاسقني واملتقولّ 

بس أنا أرى يف وجه بعض إخواننا ويف مقّدمتهم الشيخ األفغاين الذي يقابل األلباين أّن يف نفسه ما فيها  الشيخ :

  ، فلو أنّنا استمعنا إليه ؟

  إلشاعة مييل أو عنده بعض امليل إىل الّشيعة ؟أستاذنا الكرمي هل صاحب كتاب ا السائل :

  ما حيضرين شيء من هذا واهللا أعلم. الشيخ :

هذه شهاديت ومذّكرايت عن الّشيخ اّلذي يدعى اهلرري أو احلبشي قال ذهبنا إليه فأشار علينا حبفظ ألفّية  السائل :

دن نسبت حاهلا إليه ، فماذا تقول يف ذلك يف  العراقي ، األلفّية للعراقي فوجدت له مجاعة هذا اهلرري هنا يف األر 

  كلمة موجزة نضعها يف كتاب ؟

  هذا منحرف . الشيخ :

  كلمة نشيعها يف كتاب يا شيخ  السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  كلمة إذا أردت أن تقول قوال فيه حنّطها يف كتاب إن شاء اهللا يف تاريخ اجلماعات .  السائل :

  بشي أّوال رجل مذهيب وثانيا متعّصب على أهل الّسّنة واجلماعةأنا أقول إّن الشيخ احل الشيخ :

  متعّصب ؟ السائل :

على أهل الّسّنة واجلماعة فأكثر من ذلك إنه يصرّح بتكفري شيخ  اإلسالم ابن تيمّية كبعض الّذين ابتلينا  الشيخ :



  يف بلدنا هذا هنا ، وقد استطاع مع األسف الّشديد

  قد استطاع ؟ السائل :

قد استطاع مع األسف الّشديد بسبب خلّو البالد الّلبنانّية ممّن يدعو إىل اتّباع الكتاب والّسّنة علنا ،  خ :الشي

استطاع أن يكّتل حوله بعض الّشباب املسلم وأن يضّلوا معه ضالال بعيدا ، ولذلك فتجدهم متحّمسني على غري 

  ، ومذهبه األشعرّي يف علم الكالم هدى مع الّشيخ احلبشي ، ويكّفرون كّل من ليس على طريقته

  يكّفرون كّل من ليس على طريقته  السائل :

  ومذهبه يف العقيدة فهو أشعرّي ويف الفقه فهو شافعّي متعّصب مقيت ، والّسالم عليكم الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا. السائل :


